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 مفهوم القوامة في الشريعة االسالمية
 

 عمران جمال حسن 
 مدرس 

 جامعة كركوك / كلية التربية   
 

 ملخص البحث      
القوامةة    ةةً اور الا ولةة    وولا الولةة  المةةاــ اا )اغيرررةةرل ا ؾٌةةاـ ـو  الي ةةل    ي ايةةل يةةً       

غ لب ـو اال  ملم   بل   ةد  وا ةلال  الاقٌق   ا )ع ا ول  الا ل وال   د يٌه بػد للك مل ٌ  اق اإل
ضػٌفل  خلوٌل  ال ٌ  اق لقب يلاس ـاالميل وال ٌ  اق ال ابع غلى غاش قلبيل . والماــ ال وٌ  ال 
  د مشكل  يً ال ػلمل مع قوام  الا ل ال وي اللي ٌ مٌ) يػال  بصفل  ا ولٌ   ؤ له ل لك القوامة  

َ لُل ألن القوام  ال ً واد  يً اآلٌررررر  الق اآاٌ  الكاٌم  مشاوط  بيلا ال مٌ)   ٌقول  ػللى ": ﴿الاِّ
َب َوِبَمةل ـَْاَفقُةوا ِمةْن ـَْمةَوالِِيْمء االا ةلء: مةن ُ َبْػَضةُيْم َغلَةى َبْػة ةَل هَّ اُموَن َغلَى الاَِّ لِء ِبَمل َيضَّ اآلٌة   َقوَّ

اص غلةى للةك  ررررةرميوا    ييل  اآلٌ  الكاٌم   ً األصل يً قوام  ال)وج غلى )و  ه  وقد ٖٗ
 .الػلملء من المفررر اٌن والفقيلء  وال شك ـايم ـداى الالس بمااد ه  ػللى

يلكً ٌ  اق الا ل القوام  غن اق يً اظا الماــ ٌ ةب ـن ٌكةون لا يضةل ولا قةداـ غلةى         
ش غللة  الك ب واإلافلق   ـمةل ولا اخ لة  شخصةٌ ه يكةلن ضةػٌـ الصةفل    ماةدود القةداا  وٌػةٌ

غلى ك ب )و  ه ي ن قوام ه  ي ) وابمةل  ا قةل ألٌةدي المةاــ األقةوى باكةم األمةا الواقةع وقةوااٌن 
 . الاٌلـ

والقوام  لٌ ة  ا ة ػالءا ـو ا ة بدادا  ـ و  اكمةل  ـو   ةلطل  ـو الؿةلءا  للمةاــ كمةل ٌفيةم بػةَ          
ا اام إلاادـ المةاــ وكاام يةل كشةاٌك لٌ  وقٌلدـ ماطقٌ  غلدل  واؤوالا لل   ووامل  ً اغلٌ  وم 

اٌلـ وايٌق طاٌةق   ولةلا ي ةوـ اوضة  يةً الباةو  مفيةوم القوامة   وال رصةٌل الشةاغً ليةل مةن 
الك ةةلب وال ةةا  يةةً مباةةو خةةلص   وضةةوابطيل  ومةةل اةةدو ليةةلا المفيةةوم مةةن اااةةااـ و ااٌةةـ  

ـَ والخٌةةةَا ل ػةةةاـ المةةةاــ قٌم يةةةل يةةةً ظةةةل شةةةاٌػ  اإل ةةةالم  وـن اإل ةةةالم ال ٌاٌةةةد ليةةة ل وال ال ةةةػلد
واال  قااَا الاف ً واأل اي  ويً الايلٌ  ُاواد بػَ اال  ا ل ل  ومل  وصلال الٌه يً الباةو مةن 
 مل  اموا  خص الػلئل  و كون بمثلب  الاكٌ)ـ واللبا  للػلئل  ال ػٌدـ وللماــ يً  ػلمليل مع شةاٌك 

م الم ةلمون  يةللخٌا كةل الخٌةا يةً ا بةلع  ةلا اٌل يل   ا ى اقطع ـل اَ  األغداء  وال ٌا لق وااء ة
الدٌن ومل  لء به من  شاٌػل  صللا  لكل )ملن ومكلن  والشا كل الشا يً البػةد غةن  ةلا الةدٌن 

 .القٌم وا بلع كل الغق
 

 المقدمة 
الامُد هلل اب الػللمٌن   وـيضل الصالـ وـ م ال  لٌم غلةى الما ةل اامرةر  للػةللمٌن   وآلةه 

  اٌن   وصابه الؿا الما  بٌن   ومن آل ولٌيم ب ا لن الى ٌوم الدٌن   وبػد :  الطٌبٌن الطل
لقد  لء  شاٌػ  اال الم بمل يٌه  ػلدـ االا لن   وكل مل  لء من اظم و شاٌػل  يً  ةل  
الشاٌػ  الؿااء يٌه الخٌا والفالر والا لر لباً البشا ـ مػٌن   واامة  للػةللمٌن   كمةل قةلل  ػةللى 

    .  1ٓٔ} َوَمل ـَْاَ ْلَالَك واِلَّ َاْاَم   لِّْلَػللَِمٌَن { ااألابٌلءغن ابٌه 
ومةةن بةةٌن ال شةةاٌػل   شةةاٌػل  خلصةة  بلال ةةاـ   وكةةل مةةل  ةةلء بخصةةوص اال ةةاـ مةةن 
 شاٌػل   ديه  ػلدـ اال اـ واملٌ يل وا  قااا ل   وان من القواغد الميم  ال ً ٌ  قا غلٌيل باةلء 

َ ةةلء  { اال ةةاـ  ةةً القوامةة  ال ةة اُمةةوَن َغلَةةى الاِّ َ ةةلُل َقوَّ ً او كليةةل ه غةة) و ةةل للا ةةل بقولةةره : } الاِّ
   .  ٖٗاالا لء
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وٌػ با موضوع القوام  من الموضوغل  القدٌم  قدم االا لن   وٌةاى الةبػَ ان  ةلوا ل  
 ةلا ال لاٌخٌ   ػود ولى بدء وغً االا لن يً غالق  الا ل بللماــ   وقةد ييمة  بػةَ الاضةلاا  

المبدـ ييمل  خلطئل  ومااايل    يقلد م  فكٌا م الضلل الى ان الماــ مخلةوق مةن ؾٌةا  ةاس ادم غلٌةه 
ال ةالم   ومةةايم مةةن اـى ـن ه  ػةللى خلقيةةل مةةن ا ةل خدمةة  الا ةةل واا ةلب االطفةةلل   واايةةل مةةن 

  وغلةى مخ لةـ مم لكل  الا ل ٌاق ان ٌ صاـ بيل كمل ٌشلء   مػ باا اف ه القوام المطلق غلٌيل 
 شؤوايل الاٌل ٌ  . 

ولكن اٌامل  قاـ الاصوص القاآاٌ  قااءـ غمٌقة  ويلاصة      وصةل الةى اقٌقة  مفلد ةل ـن 
القوام  غلى الماــ  كون يً ـن الا ل ـ ل للقٌلم غلى )و  ةه يةً  ابٌ يةل و ردٌبيةل   واالخةل غلةى 

  ٌد ل يٌمل ٌ ب غلٌيل من وا بل    ااو ابيل   وااو )و يل .
ون الاٌلـ ال)و ٌ  اٌلـ ا  ملغٌ    وال بد لكل ا  ملع من ائةٌس  الن الم  مػةٌن ال بةد ان 
 خ لـ آااؤ م واؾبل يم يً بػَ االموا   وال  قوم مصلا يم وال الا كلن ليةم ائةٌس ٌا ةع غلةى 

ٌةل الاةه اغلةم بللمصةلا    واقةدا غلةى ال اف –القوامة   –اـٌه يً الخةالـ   والا ةل ااةق بللاٌل ة  
بقو ه وملله   ومن ثةم كةلن  ةو المطللةب شةاغل  باملٌة  المةاــ والافقة  غلٌيةل   وكلاة   ةً مطللبة  

 بطلغ ه يً المػاوـ . 
وأل مٌ  الموضوع والوقوـ ال فصٌلً لم رل  القوام    واكثا من للةك ـن الػلمةلاٌٌن الٌةوم 

لال ةالم مةل  ةو ماةه بةااء  وٌاةلولون ان ٌلصةقوا ب –القوامة   –ٌ ل اون بقضةٌ  المةاــ وخصوصةل  
وبراةةه  ةةلا غلةةى المةةاــ   والمةةاــ ا ةةٌاـ لةةدى الا ةةل   ليةةلا قمةة  بلخ ٌةةلا  ةةلا الموضةةوع للباةةو 
والداا   وغاوااه ا مفيوم القوام  يً الشاٌػ  اال المٌ    لبٌلن ال لاب الشاغً والػقلً للقوام    

ػةللى   وقمة  بػةاَ  ةل الباةو بر ةلوب وغدم الاظا ليل غلى اايل ا  ػبلد المةاــ يل ة ػا  بةلهلل  
 دون غالء   وـا و ان اكون بللك قد ويق  . من مٌ ا   ٌ يل غلى الماء ييمه   واالالط  به 

 المايج الػلمً للموضوع وخط  الباو : 
ـمل غن المايج اللي ا بػ ه يً غاَ  لا الباةو ييةو مةايج  ةاد اااء المف ةاٌن والػلمةلء 

لشةةكل الاقٌقةةً   كمةةل واقلةة  اـي المػلصةةاٌن ومةةن مخ لةةـ المةةلا ب اةةول  ةةل  الم ةةرل  وبٌةةلن ا
اال المٌ  اللٌن وثةق برمةلا يم وغلميةم   واقلة  االااء مةن المصةلدا االصةلٌ    ومةن  ةلا الماطلةق 
 الول  الموضوع بللباو والداا   ويق خط  ماي ٌ  بةدـ يل بمقدمة    واابػة  مبلاةو   وخل مة    

 وقلئم  المصلدا . 
 

  ث األول  مفهوم القوامة المبـح
 ة  مطلب االول : مفهوم القوامة لغال

اقةةةول اا قةةةلم بةةةلألما      اا ٌقةةةوم بةةةه      اا قٌلمةةةل     ييةةةو اا قةةةروام       ااوقةةةلئم       
ااوا  قلم    االما و لا اا قوام     بللف   والك ا و قلب الةواو ٌةلء  ةوا)ا  مةع ك ةاـ ـي : غمةلد  

 .   ٔا اللي ٌقوم به وٌا ظم
 .   ٕاوالقوامر   من قلم غلى الشًء ٌقوم قٌلمل  : ـي ٌاليظ غلٌه وااغى مصللاه  

و لء يً المػ م الو ٌط : ا القةوام : قةوام كةل شةًء غمةلد  واظلمةه ومةل ٌقةٌم االا ةلن مةن 
 القو    وقوام االمةا مةل ٌقةوم بةه   و ةو قةوام ـ ةل بٌ ةه ٌقةٌم شةرايم   والقوامة  : القٌةلم غلةى االمةا

 والملل ـو والٌ  األما . 
 والقٌوم : القلئم الاليظ لكل شًء وا م من ا ملء ه الا اى . 

والقٌم : ال ٌد و لئس االما   ومن ٌ ولى اما الما وا غلٌه   وقٌم القوم اللي ٌقوم بشرايم 
 .   ٖاوٌ وس ـما م 
اإلصةالر ولكا ال)بٌدي يً  ةلج الػةاوس : ا وقةد ٌ ةًء القٌةلم بمػاةى الماليظة  و 

اُموَن َغلَى الاَِّ لء  {  َ لُل َقوَّ وماه قوله  ػللى : } الاِّ
ِه َقآِئمةل  {  ٗا ٌْ   ٘ا  وقوله  ػللى  } واِلَّ َمل ُدْمَ  َغلَ
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  وقلل يً موضع آخا : ا القةٌّم : ال ةٌد و ةلئس األمةا و ةً قٌمة    وقةٌم   ٙا  ـي مال)مل  ماليظل  
  وٌ ةمى الة)وج   1اومل  ا لج الٌيل ... والقةوم ال كفةل بةلألما    الماــ )و يل ... ألاه ٌقوم برما ل

 .   8اقٌم الماــ وقواميل 
والقةةوام غلةةى و)ن يػةةلل للمبللؿةة  مةةن القٌةةلم غلةةى الشةةًء   واال ةة بداد بةةللاظا يٌةةه وافظةةه 

 .   9ابلال  يلد 
ضةةاب : قٌةةلم وٌقةةلل قةةلم ٌقةةوم قٌلمةةل  و ةةو قةةلئم و مػةةه قٌةةلم   واقلمةةه ؾٌةةا    والقٌةةلم غلةةى ـ

 .  ٓٔاالشخص ب  خٌا ـو اخ ٌلا   وقٌلم للشًء  و المااغلـ للشًء والافظ له 
وقلل البؿوي : ا القوام والقٌم بمػاةى وااةد   والقةوام ـبلةؽ   و ةو القةلئم بللمصةلل  وال ةدبٌا 

 .   ٔٔاوال ردٌب   
  و  ةٌٌس يللم اصل ممل  قةدم ان القوامة  غبةلاـ غةن القٌةلم بةرما وشةؤون شةخص او قةوم 

 ـموا م و كفل مػلشيم والافلظ غلى مصللايم   وٌقٌم شرايم . 
 

 المطلب الثاني : مفهوم القوامة اصطالحا  :
 –و ةلا ال ٌ ةلدل يٌةه غلقةل  –لكا ـّن الا ل قةّوام غلةى المةاــ  –غ) و ل  –الا كلن ه  

  القوامة    وكٌةـ ٌقةوم ولكن ال دال والاقلش مع اللٌن ٌدواون يةً ااةى الخةالـ : ال ادٌةد لمل ٌة
 الا ل غلى اماـ ه ؟ ومل مػاى القوام   ل  ؟ 

المقصةةود بللقوامةة  يةةً االصةةطالر الشةةاغً قٌةةلم الةة)وج غلةةى )و  ةةه بللاملٌةة  والاغلٌةة   
 والصٌلا  وال دبٌا . 

ٌقول اإلملم الطباي : اا الا لل ـ ل قٌةلم غلةى ا ةلئيم   يةً  ةردٌبين واألخةل غلةى ـٌةدٌين  
 .   ٕٔاٌين هلل وألاف يم   يٌمل ٌ ب غل

وٌقول اإلملم ـبو بكا الػابً المللكً : اا " قوامون "   ٌقلل قةوام وقةٌم   يػةلل ويػٌةل مةن  
قةةلم   المػاةةى  ةةو ـمةةٌن غلٌيةةل ٌ ةةولى ـما ةةل   وٌصةةلايل يةةً الليةةل   قةةلل ابةةن غبةةلس   وغلٌيةةل لةةه 

 .   ٖٔاطلغ    
    ٗٔاالاررةر لء مةن الكفللة  والاغلٌة  واالافةلق قٌلم الا لل بمصلل   –القوام   –وقٌل بلايل  

وبافس المػاى  لء بٌلن القوام  ا بلايل والٌ  ٌفوَ بمو بيل ال)وج  دبٌا شؤون )و  ه والقٌلم بمل 
. وقلل القطب الااوادي يً يقةه القةاآن   بػةد  ف ةٌا اآلٌة  المبلاكة  يةً بٌةلن مفيةوم   ٘ٔا ٌصلايل  

قةوم بةرما ن وب ةردٌبين   وٌ ةب غلٌةه ان ٌةدبا امةا المةاــ وان ٌافةق القوام  : اا غلى الا ةل ان ٌ
 .     ٙٔاغلٌيل   ألن يضله واافلقه مػل  غل  لكواه قلئمل  غلٌيل م  اقل  لطلغ يل    

وغلٌه : ي ن القوامة  الشةاغٌ  يةً اظةا الػلمةلء مةل  ةً وال آلٌة   اظٌمٌة   فاضةيل ضةاواـ  
  بةةٌن الا ةةل  والمةةاــ ومةةل ٌاةة ج غايمةةل مةةن ا ةةل طٌةةب   ومةةل ال ةةٌا اآلمةةن ل  ةةاـ الم ةةلم  القلئمةة

     بػه من  بػل  . 
يكل المػلاً ال ً لكا يل اللؿوٌ  واالصطالاٌ  م مل ك  ٌكمةل بػضةيل بػضةل  وال ةً   مةع  

غلى ان القوام   ً : الصٌلا  والاغلٌ    والكفلل  والاملٌ    وقوام  الا ل يً بٌ ه  ػاً ان ٌةويا 
بلب الاٌةةلـ مةةن م ةةكن ومطػةةم وملةةبس   يضةةال  غةةن الاٌةةلـ األبدٌةة  ـي ان ٌػلميةةم دٌةةايم ليةةم كةةل ا ةة

ةلُس َواْلِاَ ةلاَ  َيل الَِّلٌَن آَمُاوا قُوا ـَافَُ ُكْم َوـَْ لٌُِكْم َالاا  َوقُوُدَ ل الاَّ ٌُّ ل ـَ ٌَ   1ٔاـُ { وشاٌػ يم لقوله  ػللى : }
 لون وال رلـ وال شلوا وال ااام . للك ي ن  ل  القوام  مباٌ  غلى ال ػ يضال  غن  

ون ـ ل الػلم ال ةلبقٌن  كلمةوا غةن للةك   وشةااوا الاصةوص الابلاٌة  القاآاٌة  بكةل  اقٌةق  
  يرا اوا وابدغوا يً اٌصلل مػلاٌيل ويوائد ل الاف ٌ    ويً المقلبل اةلول الكثٌةا مةن   8ٔاو دقٌق 

مفيوم القوام  كدلٌل غلى ال مٌٌ) ضد الماــ   اغداء اال الم ال شاٌع غلى الدٌن اال المً من خالل 
 ولػل اطاـ مل قٌل : 
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ون اال الم قد  لب الماــ ااٌ يل   وـ لٌ يل وثق يل باف يل ول  ػل الا ل قوامل  غلى الماــ  -
 .     9ٔا
 ون القوام   مثل بقلٌل من غيد ا  ػبلد الماــ وولالليل .  -
د الا ةةل بللقوامةة    واٌل ةة  األ ةةاـ مةةن دون لةةٌس مةةن الم   ةةلؼ   وال مةةن الػةةدل ـن ٌافةةا -

 .   ٕٓاالماــ 
و ةةلا ٌ ااةةل الةةى الاةةدٌو غةةن  ةةبب قوامةة  الا ةةلل غلةةى المةةاــ ا و ةةٌر ً ال فصةةٌل غةةن  ةةلا 

 الموضوع يً مباو خلص   .  
 

 المبحث الثاني : التأصيل الشرعي للقوامة 
 نة النبوية .....االصل في قوامة الزوج على زوجته الكتاب وما ّدل عليه من الس

المطلب االول : القوامة في االستخدام القرآني 
(12)

 . 
َب َوِبَمةل ـَاَفقُةوْا ِمةْن   َل ّهُ َبْػَضُيْم َغلَى َبْػ اُموَن َغلَى الاَِّ لء ِبَمل َيضَّ َ لُل َقوَّ قلل  ػللى : } الاِّ
ي  و ائٌ يل وكبٌا ةل والاةلكم غلٌيةل   قلل ابن كثٌا : ا ـي الا ل قٌم غلى الماــ ـ  ٕٕاـَْمَوالِِيْم { 

  وقلل الػالم  الشٌخ الشاقٌطً : ا ـشلا الى ان الا ل ايضل من الماــ   ٖٕاومؤدبيل الا اغو     
  وللك ألن اللكواـ شاـ وكملل   واالاوث  اقص خلقً طبٌػً   والخلق كراةه م مةع غلةى للةك   

لك وامل  و ل با الاقص الخلقةً الطبٌػةً ... وال ألن االاثى ٌ ػل ليل  مٌع ااوع ال)ٌا  والالً ول
  وقلل الشٌخ الطو ً يً ال بٌلن : اا الا ةلل   ٕٗاغباـ  باوادا الا لء ألن الرررالدا ال اكم غلٌه   

    ٕ٘اقوامون غلى الا لء بلل ردٌب وال دبٌا ا بمل يضل   الا لل غلى الا ةلء يةً الةاـي والػقةل    
بٌلن : اا ـي قٌموم  غلى الا لء   م لطون غلٌين يً ال ةدبٌا وال ردٌةب وقلل الطبا ً يً م مع ال

  والاٌلض  وال ػلٌم ا بمل يضل ه بػضيم غلى بػَ    لا بٌلن  بب  ولٌة  الا ةلل غلةٌين : ـي 
اامل وال م ه ـما ن لمل ليم من )ٌلدـ الفضل غلٌين   بللػلم والػقةل وا ةن الةاـي والػة)م ا وبمةل 

امةةواليم   غلةةٌين مةةن الميةةا والافقةة  وكةةل للةةك بٌةةلن غلةة   قةةوٌميم غلةةٌين   و ةةولٌ يم اافقةةوا مةةن 
. وقةةلل ال صةةلص يةةً  ف ةةٌا اآلٌةة  : اا قٌةةلميم غلةةٌين بلل ردٌةةب وال ةةدبٌا والافةةظ   ٕٙاامةةوا ن   

 والصٌلا  لمل يضل ه الا ل غلى الماــ يً الػقل والاـي وبمل ـل)مه ه  ػللى من االافلق غلٌيل  
غدـ مػلن مايل :  فضٌل الا ل غلى الماــ يً الما)ل  وـاه  و اللي ٌقوم ب دبٌا ل  يدل  اآلٌ  غلى

و ردٌبيل   و لا ٌدل غلى ـن له ام لكيل يً بٌ ه   وماػيةل مةن الخةاوج   وان غلٌيةل طلغ ةه وقبةول 
اا الا ةةلل   وقةةلل البٌضةةلوي :   1ٕاـمةةا  مةةل لةةم  كةةن مػصةةٌ    دلةة  غلةةى و ةةوب افق يةةل غلٌةةه    

قوامون غلى الا لء ٌقومون غلٌين قٌلم الوالٌ  غلى الاغٌ  وغلل للك برماٌن : و بةً   وك ةبً   
يقلل : ا بمل يضل ه بػضيم غلى بػَ     ب بب  فضٌله  ػللى الا لل غلى الا لء بكمةلل الػقةل 

واإلملمة  والوالٌة      وا ن ال دبٌا   وم)ٌد القوـ يً االغملل والطلغةل    ولةللك خصةوا بةللابوـ 
ووقلم  الشػلئا والشيلدـ يً الم لمع والقضلٌل   وو وب ال يةلد وال مػة  وااو ةل   و)ٌةلدـ ال ةيم 

. وقلل   8ٕايً المٌااو   وبلن الطالق بٌد  ا وبمل اافقوا من امواليم يً اكلاين كللميا   والافق    
ون غلى الا لء   ـي : قوامون غلٌين ب ل)امين الشٌخ الرر ػدي : ٌخباال ه  ػللى ـن ا الا لل قوام

باقوق ه  ػللى   من الماليظ  غلى ياائضه   وكفين غن المفل د   والا ةلل غلةٌيم ان ٌل)مةو م 
. يلال ةالم ال  ػةل القوامة    9ٕابللك   وقوامون غلٌين ـٌضل  بلالافةلق غلةٌين والك ةوـ والم ةكن   

الا ةل بةللماــ   والبة اادـ اال ةاـ   ولةم ٌةاد ان  كةون  لةك  للا ل غلى الماــ   لم ٌشةاع ا ة بداد
القوام   ٌـ م لط غلى المةاــ   واامةل شةاع القوامة  القلئمة  غلةى الشةواى   وال ػةلون وال فةل م   

ـِ  {  وال ػلطـ الم  ما بٌن ال)وج و)و  ه   قلل  ػللى : } َوَغلِشُاوُ نَّ ِبلْلَمْػُاو
 .   ٖٓا

 ؤالء المف اٌن ا  ا ج ـن مػاى القوام  ٌدوا غلى خم   اشٌلء : وبم موع كررررالم   
 ان الا ل كللائٌس غلى الماــ والالكم غلٌيل واالمٌا .  -
 مؤدبيل ولا اغو   وـخطر  وضل  طاٌق اليدى .  -
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 ون الا ل ٌبلل ليل الميا والصداق .  -
لب غن األ لاب ون الا ل ٌ ولى ـما ل وٌصل  الليل   وٌا ن غشا يل   وٌرما ل بلالا   -

 وا ل الشا والف ا  . 
 ول)امين باقوق ه  ػللى   بللماليظ  غلى ياائضه   والكـ غمل ايى غاه .   -

 

 المطلب الثاني : القوامة في السنة النبوية.
 لء  ـالدٌو كثٌاـ ٌرما يٌيل الابً صلى ه غلٌه و لم المةاــ بطلغة  )و يةل مةلدام للةك  

 للك يً ادود قدا يل وا  طلغ يل   ومن  لك االالدٌو مل ٌر ً :  يً ادود الشاع   ومل دام
غن ـبً  اٌاـ   قلل الا ول صةلى ه غلٌةه و ةلم : ا ال ٌاةل للمةاــ ـن  صةوم و)و يةل  -ٔ

   ويً اواٌ  لم لم : ا ال  صم الماــ   .   ٖٔاشل د وال ب لاه   وال رلن يً بٌ ه وال ب لاه   
ال مفيوم له بل خاج مخاج الؿللب   ووال  –ـي )و يل شل د  –قلل ابن ا ا : و لا القٌد 

 .   ٕٖايؿٌب  الواادـ يً الايً غن الدخول غلى المؿٌبل  
وقلل الشوكلاً : ون الايً يً الادٌو مامول غلى غدم الػلم باضل ال)وج   ـمل لو غلمة  

 .   ٖٖااضل  بللك يال ااج 
الماــ ـن  رلن يةً بٌة  )و يةل و ةو كةلا    قلل الا ول صلى ه غلٌه و لم : ا ال ٌال  -ٕ

وال  خاج و و كلا    وال  طٌع يٌةه ااةدا    وال  خشةن بصةدا    وال  ػ ة)ل يااشةه   وال 
 ضاُّ به   وون كلن  و ـظلم مايل   ا ى  اضٌه يلن  و اضً وقبةل مايةل يبيةل واػمة    

ٌاضةةى غايةةل يقةةد ابلؿةة  قبةةل ه غةةلا ل   وايلةة  و ييةةل وال ـثةةم غلٌيةةل   وون  ةةو ـبةةً ـن 
. قررلل ابن  ٌمٌ  يً م موع الف لوي : ا ال ٌاةل ل)و ة  ان  خةاج مةن بٌ يةل   ٖٗاغلا ل   

وال برلاه   وال ٌال ألاد ـن ٌرخةل ل ولٌةه   وٌاب ةيل غةن )و يةل    ةواء كةلن للةك لكوايةل 
ل بؿٌا ماضػل    ـو لكوايل قلبل    ـو ؾٌا للك من الصالغل    والا خا   من بٌ  )و ي

 .   ٖ٘اولاه كلا  الش)ـ غلصٌ  هلل وا وله   وم  اق  للػقوب    
غن غبد ه بن غما ان الابً صلى ه غلٌه و لم قةلل : اا كلكةم ااعب وكلكةم م ةؤول غةن  -ٖ

اغٌ ه يلألمٌا الةلي غلةى الاةلس ااعب غلةٌيم و ةو م ةؤول غةايم ـال وان الا ةل ااعب غلةى 
ون الماــ ااغٌ  غلى بٌ  )و يل و ً م ؤول  غةايم ـال ـ ل بٌ ه و و م ؤول غايم ـال و

والػبد ااعب غلى ملل  ٌد  و و م ةؤول غاةه ـال يكلكةم ااعب وكلكةم م ةؤول غةن اغٌ ةه    
 .   ٖٙا

ون  ةةل  الاغلٌةة  ال ةةً  ةةً القوامةة    لةةم ٌ ػليةةل اال ةةالم للا ةةل بةة طالق ولةةم ٌاةةام مايةةل المةةاــ 
المٌلدٌن ال ً  ً يٌيةل ابةاع وبيةل اخبةا مةن الا ةلل   ييةل   ب طالق   ووامل  ػل للماــ اغلٌ   يً

 ً يً اقٌق يل  ق ٌم للػمةل  اةدد الخبةاـ والكفةلءـ مٌةلدٌن االخ صةلص يٌةه    –القوام   –الاغلٌ  
يللكةةل ااع وم ةةؤول  ولةةٌس يقةةط الا ةةلل  ةةم الاغةةلـ والم ةةؤولون وكةةل صةةلاب ـو صةةلاب  خبةةاـ 

ام  غلى مٌدان من المٌلدٌن و خصةص مةن ال خصصةل    وان وكفلءـ  و ااعب وقّوام او ااغٌ  وقوّ 
 مرةةرٌ)  اغلٌةة  الا ةةلل وقةةوام يم يةةً اال ةةا والبٌةةو  والػةةلئال  ويقةةل  للخبةةاـ واالمكلاةةل  ال ةةً 
ٌ مٌ)ون بيل يً مٌلدٌن الكد والاملٌ  . يلن لاغلٌ  الماــ  مٌ)ا  يً ادااـ مملك  اال راـ ويً  ابٌة  

 االبالء والبال  .
القول : ون االالدٌو ال ً ـوادال ل ليل دالال  صاٌا  وواضا  غلى قوام  الا ل يةً  وٌمكن

البٌةة  مةةن اٌةةو صةةوم المةةاــ وخاو يةةل وؾٌا ةةل مةةن االمةةوا الػلئلٌةة  ييةةً داخلةة  ضةةمن اةةدود 
 صالاٌل  الا ل يً الافلظ غلى اال اـ وغلى قوام  البٌ  . 
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 المبحث الثالث : اسباب القوامة الزوجية 
خةةالل مةةل  ػاضةةال لةةه مةةن  ف ةٌا ا آٌةة  القوامةة    غاياةةل و مةةلال  ان ه  ةةبالاه و ػةةللى  مةن 

اغطى القوام  و ػليل بٌد الا ل   و ال ار ً لاكمل الصواـ من خالل مػاي  ا ةبلب قوامة  الا ةل 
 غلى الماــ   يقد لكا ابن الػابً يً  ف ٌا  ا ااكلم القاآن    ون  بب  فضٌل الا ل غلى المةاــ

 يً القوام  ثالث  اشٌلء   يقلل : ااألول كملل الػقل وال مٌ)  
 الثلاً : كملل الدٌن والطلغ  يً االما بللمػاوـ والايً غن الماكا غلى الػموم . 

 .  1ٖاالثللو : بدلُه ليل الملل من الصداق والافق    وقد اصَّ ه غلٌيل  ل ال   
 ةٌا آٌة  القوامة  بةرن ال ةبب الةلي ا ة اق بةه و الك ـ بلب ـخاى لكا ةل الشةوكلاً يةً  ف 

الا لل ال)ٌلدـ كراه قٌل : كٌـ ا  اق الا لل مل ا  اقوا ممل لم  شلاكيم يٌه الا رلء يقلل االا لل 
قوامون الخ ...   والمرااد اايم ٌقومون بلللب غايم كمل  قوم الاكلم واالمةااء بللةلب غةن الاغٌة    

ه مةن الافقة  والك ةوـ وال ةكن ...   ـي اامةل ا ة اقوا  ةل  الم)ٌة  و م ـٌضل  ٌقومون بمةل ٌاة  ن ولٌة
ل فضٌل ه للا لل غلى الا لء بمل يضليم به مةن كةون يةٌيم الخلفةلء وال ةالطٌن والاكةلم واالمةااء 

. و لا الكالم لكا  الشٌخ مامةد اشةٌد اضةل   ولكاةه  و ةع يةً   8ٖاوالؿ)اـ وؾٌا للك من األموا 
ل : ا وال بب يً للك  ً اصل الخلق    واغطل م مةل لةم ٌػطيةن مةن الاةول  فاع اال بلب اٌو قل

والقوـ   يكلن ال فلو  يً ال كللٌـ واالاكلم ـثا ال فلو  يً الفطاـ واال  ػداد   ومن ثم  بب آخا 
ك بً   ٌةدغم ال ةبب الفطةاي   و ةو مةل ـافةق الا ةلل غلةى الا ةلء مةن امةواليم   يةرن يةً الميةوا 

ٌّمل غلٌيل   ي ػل   ػوٌضل  للا لء ومكليرـ غن ـما  ق ضٌه الفطاـ واظلم المػٌش    و و ان )و يل ق
. وٌمكةن   9ٖا لا االما من قبٌل االموا الػايٌ  ال ً ٌ واضع الالس غلٌيل بللػقود وأل ل المصلا  

غلٌيل القول  ال : قوام  الا ل غلى الماــ  كون ب بب ال لاب الفطاي اللي يطا ه  ػللى الا لل 
   وب بب الم ؤولٌ  ال ً ٌ امليل الا لل للا لء من الافق    والقٌلم غلى شؤواين بللافظ والاغلٌ  . 

  ال ال ةة  يةةً االطللةة  ألن الموضةةوع ك ةةب   ٓٗاو اللةةك ا ةةبلب مشةةلبي  لكا ةةل الػلمةةلء   
 ةبب قوامة   دا   قطػٌ  من الفيةم   وبػةد  ةلا ال  بةع واال ة قااء ا ة ابط مةن كةالم  ةؤالء الػلمةلء

 الا ل غلى الماــ : 
 كملل الػقل و مٌٌ)  .  -ٔ
 كملل دٌاه كله   يللطبٌػ  ال ً خلق غلٌيل  ػل   كلٌفه اكثا من الماــ .  -ٕ
 اغطلء الماــ صداقيل وميا ل   والافق  غلٌيل .  -ٖ
 ان الا لل غلدـ ٌكون مايم االابٌلء والا ل والخلفلء والؿ)اـ واالمااء . -ٗ
قةةوى مةةن المةةاــ قةةوـ بداٌة    واف ةةٌ    ييةةو ٌ امةةل المشةةلق والم لغةةب ان الا ةل بطبٌػ ةةه ا -٘

 واالغبلء .  
 لا كله با ب الشاع   ـمل بللا ب  للػقةل   ية ن و ةالد القوامة  الةى الا ةل امةا  ق ضةٌه طبٌػة  
ال كوٌن  واٌو لكا البلاثون يً غلم الافس والمي مون بشؤون المةاــ غةدـ اقةلط  م ةل) بيةل المةاــ 

 ل : غن الا 
 ان الماــ اشد  رثٌاا  بللمشل د الػلطفٌ  والمر وٌ  من الا ل . -ٔ
  اب الماــ الا ل اللي ٌقدا ل وٌػبا غن ابه ليل   و ظل ـ ٌاـ الثالء واإلطااء .  -ٕ
ٌ ةة يوي المةةاــ مةةن الا ةةلل الا ةةل الشةة لع لو الشخصةةٌ  القوٌةة    وؾللبةةل  مةةل  باةةو غةةن  -ٖ

  ل من الاقلط ال ال   الى لكا ل .   وؾٌا  ٔٗاالا ل القلدا غلى املٌ يل 
الن القوام  ضاواـ من ضاواٌل  الاظلم وال اظةٌم يةً ـٌة  واةدـ مةن الواةدا  اال  ملغٌة    
الن و ود القلئد اللي ٌا م االخ الـ والخالـ    و ممةل ال ٌقةوم الاظةلم واالا ظةلم وال بةه و ةً ال 

د قطب : ا ان القوام  لٌس من شةرايل الؿةلء الؿلء شخصٌ  الماــ كمل ٌقول  ٌ –اي القوام   – ػاً 
شخصٌ  الماــ يً البٌ  وال يً الم  مع االا لاً   وال ولؿلء وضػيل المداً ... واامل  ةً وظٌفة  
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. وٌقةول الةدك وا   ٕٗاداخل كٌلن اال اـ الدااـ  ل  المؤ    الخطٌةاـ   وصةٌلا يل واملٌ يةل ...   
اــ وكٌد االغداء    : امل قوام  الا ل   يللماــ ااوج الٌيل من غبد ه وكٌل الشٌخ يً ك لبه اا الم

 .    ٖٗاالا ل   الن الماــ ال  شػا بلل ػلدـ و ً يً كاـ ا ل   لوٌه و   ػلً غلٌه ...    
واؾةةم ان األ ةةاـ المم ةةدـ  ةةً االطةةلا االو ةةع ل  ةةراـ يةةً الاؤٌةة  اال ةةالمٌ    لكةةن مفيةةوم 

ال ةاـ ال)و ٌة  الصةؿٌاـ وـ مٌ يةل   اٌةو  ػةد اال ةاـ الصةؿٌاـ ااالقوام     لصٌق بخصوصةٌ  ا
امول ل  مصؿاا  ل م  وخصلئصيل    اػكس يٌه القٌم اال ل ٌ  ال ً  اكم الاظلم اال المً   و ػ با 

 يً الوق  لا ه الدغلم  اال ل ٌ  واللبا  ال و اٌ  ليلا الاظلم . 
 

 المبحث الرابع : ضوابط القوامة
كٌم لمل  ػل القوام  بٌد الا ل باكم ه  ةبالاه و ػةللى لةم ٌ ػةل للةك مطلقةل  ون الشلاع الا 

ٌ  ؿله الا لل يً ولالل الا لء وال اكم بين   ويق ـ وائيم ومل  ش يٌه ـاف يم  بل قٌد  لك الوظٌف  
بضوابط وقٌود من شرايل ـن  كون  ببل  يً ييم الا لل للقوام  ال ةً ـااد ةل الشةلاع   و ابةه الا ةلء 
الى للك   و ادع كل مةن ٌ ة ؿل  لةك الوظٌفة  الشةاغٌ  أل لاة  المةاــ والاةط مةن قةدا ل   و ةلبيل 

 اقوقيل . 
واألصل ان كل مل  و للا لل ييو للماــ من ااكةلم و شةاٌػل  واقةوق وال مةل  ةلء الةاص  

ابةن    وال ةً غبةّا غايةل  ٗٗاغلى خاليه يللا لء ٌدخلن يً خطلب الا لل غاد  مع من األصةولٌٌن 
ا)م يً قوله : اا لمل كلن ا ول ه صلى ه غلٌه و لم مبػوثل  الةى الا ةلل والا ةلء بػثةل م ة وٌل   

للا لل والا ةلء خطلبةل  وااةدا  لةم ٌ ة) ـن  –صلى ه غلٌه و لم  -  وكلن خطلب ه وخطلب ابٌه 
ظةل ا   و ةلا ٌخص بشًء من للك الا ةلل دون الا ةلء وال بةاص  لةً ـو و مةلع للةك  خصةٌص ل

 .   ٘ٗاؾٌا  لئ)    
 وٌمرركن القول برن ضوابط القوام  ال)و ٌ    ررمثل يً اداء ال)وج لوا بل ه ومايل :  
:   لؿ   :  لء يً ك ةلب الػةٌن : الميةا : ميةا  المةاــ : قطػة  ليةل ميةاا  ييةً : المياـوال   

  واصطالال  : مل   1ٗا ً الصداق  وقٌل  ٙٗامميواـ   ي لا )و  يل ا ال  غلى ميا قل  : ـميا يل 
  وغايه المللكٌ  بلاه مل ٌ ػل لل)و   يةً اظٌةا اال ة م لع   8ٗا   اقه الماــ بػقد الاكلر والوطء 

. وغايه الاالبل  : براه الػوَ يةً الاكةلر  ةواء  ةمً يةً الػقةد ـو يةاَ بػةد  ب ااضةً   9ٗابيل 
وقةد اقةل اال مةلع   ٓ٘اء الشةبي  ووطء لكاا ة  الطايٌن او الالكم ـو الػوَ يةً ااةو الاكةلر كةوط

غلى و وبه يً الاكلر   قلل ابن غبد البا : ا ا مع غلملء الم لمٌن ـاه ال ٌ و) له وطء يً الاكلر 
 .   ٔ٘ابؿٌا صداق دٌال  او اقدا    

و لا الميا يٌه  مكٌن الماــ من ال يٌؤ للة)واج بمةل ٌلة)م ليةل مةن لبةلس وافقة  وكةون الميةا  
ب غلى الا ل دون الماــ ٌا  م مع المبدـ ال شاٌػً يً ون الماــ ال  كلـ بشًء من وا بةل  وا 

الافق   واء كلا  ـمل  ـم با ل  ـو )و     واامل ٌكلـ الا ل بلإلافلق وللك لقٌموم  الا ل و ةو اقةدا 
 .   ٕ٘اغلى الك ب وال ػً للا)ق 

ٌُاِفْق لُ : الافق  ثلاٌل   ةل آَ ةل ُ : لقوله  ػللى : } لِ ٌُاِفةْق ِممَّ ِه ِاْ)قُُه َيْل ٌْ ن َ َػِ ِه َوَمن قُِدَا َغلَ و َ َػ ب مِّ
 } ُ   وقلل الابً صلى ه غلٌه و ةلم : اا يةل قوا ه يةً الا ةلء ية اكم ـخةل مو ن برمةلن ه     ٖ٘اهَّ

وقد ا مع الػلملء     ٗ٘اوا  الل م ياو ين بكلم  ه   ولين غلٌكم ا)قين وك و ين بللمػاوـ    
ااميم ه  ػللى غلى و وب وافلق الة)وج غلةى ال)و ة    قةلل ابةن قدامة  المقد ةً : اا ا فةق ـ ةل 
الػلةةم غلةةى و ةةوب افقةةل  ال)و ةةل  غلةةى ـ)وا يةةن ولا كةةلاوا بةةللؿٌن   وال الالشةة) مةةاين .... ويٌةةه 

ك  لب   يال بةد مةن ضاب من الػباـ و و ـن الماــ مابو   غلى ال)وج ٌماػيل من ال صاـ واال
 .    ٘٘اـن ٌافق غلٌيل    

والافق  غلى ال)و    شمل كل مل ٌاقق ليل الاٌلـ الكاٌم    وقد  ػلة   ةل  الافقة  مةن قبةل  
ال)وج غلى )و  ه وا له من ـيضل الافق  لقوله صلى ه غلٌه و لم : اا دٌالا ـافق ه يً  بٌل هلل   
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ق  به غلى م كٌن   ودٌالا ـافق ةه غلةى ا لةك   ـغظميةل ا ةاا  ودٌالا ـافق ه يً اقب    ودٌالا  صد
.  وبيلا ٌقول ال ٌد الطبلطبلئً : ا قٌموم  الا ل ل)و  ه لٌ ة  بةرن   ٙ٘االلي ـافق ه غلى ا لك    

ال  افل للماــ يٌمل  ملكه واادـ وال  صاـ   وال    قل الماــ يً افظ اقوقيل الفادٌ  واال  ملغٌة  
بللمقدمل  الموصل  ولٌيل   بةل مػال ةل ان الا ةل ولا كةلن ٌافةق مةل ٌافةق  وال و ل الٌيلوالديلع غايل 

من ملله ب )اء اال ة م لع يػلٌيةل ـن  طلوغةه و طٌػةه يةً كةل مةل ٌةا بط بلال ة م لع والمبلشةاـ غاةد 
الاضوا   وان  افظه يً الؿٌب يال  خواه غاد ؾٌب ه بلن  وطئ يااشه ؾٌا  وان  ماةع لؿٌةا  مةن 

ٌا األ)واج ال م ع مايل بللك   وال  خواه يٌمل وضػه  ا  ٌد ل من المةلل و ةلطيل اف يل مل لٌس لؿ
 .    1٘ايً ظاـ األ)واج واالش ااك يً الاٌلـ الما)لٌ  

: ون من اق الماــ غلى )و رريل ان ٌػلشا ل بللمػاوـ   قلل  ػةللى :  المػلشاـ بللمػاوـثللثل  : 
ـِ  {  } َوَغلِشُاوُ نَّ ِبلْلَمْػُاو
  وال شك ان المػلشاـ لفظ غلم ٌشمل  مٌع  وااب الاٌلـ اال اٌ    8٘ا

وال ػلمال  ال)و ٌ  ال ً  قع بٌن ال)و ٌن   لا ول ب ال ميوا الى ان الػشةاـ بةللمػاوـ مادوبة  
 .   9٘ام  اب    بٌامل اخ ررررلا المللكٌ  و وب الػشاـ بللمػاوـ دٌلا  

ػشةةاـ بةةللمػاوـ : ا ـن ٌويٌيةةل اقيةةل مةةن الميةةا ٌقةةول ال صةةلص اامةةه ه : يةةً مػاةةى ال 
والافق  والق م   و اك الا ل بللكالم الؿلٌظ   واالغااَ غايل   والمٌل الى ؾٌا ل   و اك الػبوس 

  ولاةةدٌو ا ةةول ه صةةلى ه غلٌةةه و ةةلم : اا ا  وصةةوا   ٓٙاوالقطةةوب يةةً و ييةةل بؿٌةةا لاةةب   
  والالظا يً ادل  القاان وال ا    ٌ د ـن االاكلم يٌيل غلم    ٔٙابللا ل خٌاا  ي اين غادكم غوان    

لل اس   وال مل اق ض ه الفطاـ يً ال مٌ) بٌن ال)و ٌن : اللكا واالاثى   يللماــ ااكلميل الخلص    
 .   ٕٙاوللا ل دا   القوام  والم ؤولٌ  غن اال اـ   وليل غلٌه اق االافلق والاغلٌ  

ابط القوامةة  كمةةل ماباةةل  ةةلبقل   ةةً الميةةا والافقةة  والمػلشةةاـ وغلٌةةه ٌمكةةن القةةول ان ضةةو
بللمػاوـ بمو ب الضوابط ٌ  طٌع الا ل ان ٌكون قٌمل  غلى )و  ه   وبللػكس الا ـخ ةل ضةلبط 
من  ل  الضوابط كلن الا ل يلقد القوام    وغلٌال ان اػً قبل كل شًء مػاى كلم  اا الا لل      

 –ل ا من وااء ا  خداميل دون ؾٌا مل يً  لا ال ٌلق ! يظةل ا اآلٌة  ومػاى كلم  اا الا لء    وا
ٌ اةدو غةن الاٌةلـ ال)و ٌة  بشةكل غةلم   و ةلا مةل ٌا ة م مةع كلمة   –الا لل قوامون غلى الا ةلء 
 اللكوا قوامون غلى االالو    لا ـوال  . لم ٌقل: –ٌلء      وه  ػللى ااقوامون    و ً ؾٌا اا ـول

م ٌقةةل ه : الا ةةلل ـولٌةةلء الا ةةلء   واامةةل قةةلل اا قوامةةون    و ةةلا ٌػاةةً اايةةم ـمةةل ثلاٌةةل  يلةة
 مكلفون بصٌلا  اال اـ واملٌ يل واغلٌ يل و رمٌن م  ل)مل يل . 

واةةواد  اةةل مةةل قللةةه اال ةة لل الةةدك وا مامةةد  ةةػٌد امضةةلن البةةوطً مةةن ـن : االوالٌةة  غلةةى  
ثةلا اقةص اال لٌة  يةً الشةخص الةلي   ةاي الشًء او الشخص يً المصطل  الشةاغً : اثةا مةن ـ

الوالٌ  غلٌه   يال ٌ ر ى له مملا   اقوقه او بػَ مايل وال برلن الولً   بل ابمل بمملا  ه  و ليل 
. وا ـاه   من المػلوم ان الشاٌػ  اال المٌ   لو  بٌن الا ل والماــ يً اق اال لٌ  غادمل ٌكةون 

يلٌس ألاد مل والٌ  غلى األخا   وان ا القوام    مصةطل  كل مايمل ٌ م ع بكلمل الاشد   ومن ثم 
شاغً ٌػاً اظا ال)وج بشؤون )و  ه من اٌو الاغلٌ  والاملٌة  ليةل وداء الخطةا غايةل و قةدٌم 

 .   ٖٙاالػون المررررلدي والمػاوي الال)مٌن ليل  
و   واالوالد ون م ؤولٌ  الا ل داخل الػالق  ال)و ٌ    غن ديع الميا   واالافلق غلى ال) 

  ممل افيمه من  ا اغ بلا اص  الا ل ضػـ اصة  المةاــ   مةن خةالل مةل ـااد  ه  ػةللى  مةن 
يلةم ٌ ػةل      ٗٙاال وا)ن بٌن الاقوق والوا بل  بػٌداُ غن كل و لءـ للمةاــ يةً وا ةلاٌ يل وكاام يةل 

م ةلواـ بٌايمةل قضةٌ   طبةع اال الم للماــ  شاٌػل  ٌخ لـ غمل  ػله للا ل   ممل ٌ ػل من قضٌ  ال
اكثا  وااب الاٌلـ   مل غدا بػَ الموااد ال ً ال اظ اال ةالم يٌيةل الخصوصةٌل  اللا ٌة  للمةاــ   
 ململ  كمل  ً خصوصٌل يل يً غللم ال كوٌن   وللك مةن خةالل مةل اخة ص ه بةه المةاــ يةً القةداـ 

 .   ٘ٙاغلى الامل واالاضلع وااو للك 
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 الخـاتمـة 
 ررد  وصل  يً ايلٌ  المطلـ الى  مل  من االموا واال  ا ل ل  يً الباو مايل : وق 
القوام  من االموا ال ً خص ه بيل الا لل دون المةاــ   والمقصةود بيةل ـن الة)وج امةٌن  -ٔ

 غلٌيل ٌ ولى اما ل   وٌصلايل يً الليل . 
قوم بشؤون ـما م   ال ردٌب   ون مفيوم القوام  لؿ  ٌدوا اول المػلاً اال ٌ    ال دبٌا   وٌ -ٕ

 وغملد واظلم الشًء   وال كفل بلالما . 
ان مفيةةوم القوامةة  اصةةطالال  ال ٌخةةاج كثٌةةاا  غةةن المػاةةى اللؿةةوي و ةةً آلٌةة   اظٌمٌةة     -ٖ

 فاضةةيل ضةةاواـ ال ةةٌا ـمةةن ل  ةةاـ   وقوامةة  الا ةةل يةةً البٌةة   ػاةةً ان ٌةةويا ليةةم كةةل 
ؾٌا ةل و ةً مباٌة  غلةى ال ةرلـ وال شةةلوا ا ةبلب الاٌةلـ مةن م ةكن وملةبس ومطػةةم .... و

 وال ااام .
االصل يً القوام  اآلٌة  المبلاكة  يةً  ةواـ الا ةلء االا ةلل قوامةون غلةى الا ةلء   و ةً  -ٗ

القلغدـ ال ً ٌ  اد غلٌيل الػلملء والمف ةاون يةً  ةل  الم ةرل    يةللطػن يةً قوامة  الا ةلل 
 به الكاٌم ويً شاٌػ ه الاكٌم  . غلى الا لء اغ ااَ غلى ه غ) و ل   وطػن يً ك ل

االصةةل الثةةلاً يةةً القوامةة  االالدٌةةو الةةواادـ بيةةلا الخصةةوص وداللةة  االالدٌةةو الابوٌةة   -٘
 الشاٌف   دل غلى الطلغ  واا اام الا ل من قبل الماــ . 

 ون وظٌف  القوام  وظٌف  شاغٌ   ػليل الشلاع الاكٌم  كاٌمل  للماــ و شاٌفل  ليل .  -ٙ
كٌم لمل  ػل القوام  بٌد الا ل لم ٌ ػةل للةك مطلقةل  دون قٌةد ـو شةاط   بةل ان الشلاع الا -1

  ػله مقٌدا  بللمػاوـ . 
ان  ةةاس الا ةةلل ايضةةل مةةن  ةةاس الا ةةلء   بمةةل يضةةل ه الا ةةلل غلةةى الا ةةلء مةةن اٌةةو  -8

 :كملل الا ل اقوى من الماــ . 
 ةه ا ةى   ضة  مػةللم  اللك ضوابط وشاوط للقوام  ال)و ٌ  و  مثةل بةلداء الة)وج لوا بل  -9

 القوام  مايل : الميا والافق    والمػلشاـ بللمػاوـ . 
كون م ؤولٌ  اال اـ واداا يل بٌد الا ل ال ٌػاً للك  يمٌش م ؤولٌ  الماــ   ل  ا ا يل  -ٓٔ

   بل  ً م ؤول  غن  لك اال اـ يً اطلق اخ صلصيل . 
 

 الهـــوامش
   ملدـ : اا قلم    .  8ٕٙ  ص ٌاظا : المصبلر الماٌا : الفٌومً المقايء   (1)
 . ٕٓ٘/ٕٔ   ٌٔاظا : ل لن الػاب   ابن ماظوا   داا صلدا بٌاو    ط   (2)
 .  1ٙ8/ٌٕاظا : المػ م الو ٌط   اامد ال)ٌل  وآخاون      (3)
   .ٖٗ واـ الا لء اآلٌ  ا   (4)
   .1٘ واـ البقاـ اآلٌ  ا   (5)
ٌق : غلةً شةٌاي   داا الفكةا للطبلغة  والاشةا ٌاظا :  لج الػاوس من  وا ا القلموس   ال)بٌدي    اق   (6)

 . 1ٖٔ/ٖٖم   99ٗٔ - ر ٗٔٗٔوال و)ٌع   بٌاو    
 . 1ٖٔ/ٖٕافس المصدا :   (7)
 .  1٘/ٌٖاظا : مػلاً القاآن ووغاابه   ـبو ا الق ال) لج   (8)
 . ٌٖٖٕاظا : مخ لا الصالر   مامد بن ـبً بكا الاا)ي   مك ب  لبالن     (9)
   ملدـ اا قوم    . ٗٙٗاآن   لالصفيلاً   صٌاظا : مػ م  مفادا  الق (11)
 . ٕٕٗ  /ٔ ف ٌا البؿوي  (11)
 . 9٘/ٌٗاظا :  لمع البٌلن يً  روٌل القاآن   ابن  اٌا الطباي    (12)
 . ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔااكلم القاآن   ابن الػابً    (13)
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 .  9ٖٓ/ٌٗاظا : بصلئا لوي ال مٌٌ) يً الطلئـ الك لب الػ)ٌ)   الفٌاو) آبلدي    (14)
  وال لمع ألاكلم القاآن   مامد بن اامد القاطبً    9ٓٗ/ٙو ٕٗٔ/ٙى اليادٌ    ٌاظا : الف لو (15)

  وبداع الصالئع يً  ا ٌةب الشةاائع   غةالء الةدٌن الكل ةلاً   مؤ  ة  ال ةااو  9ٙٔ/٘داا الك ب الػلمٌ  
 . ٙٔ/ٗالػابً   

: ال ةٌد اامةد  ٌاظا : يقه القةاآن   القطةب الاوااةدي ال ةٌد يضةل ه بةن غلةً الا ةٌاً    اقٌةق (16)
 .  9ٕٔ/ٕ   ٘ٓٗٔ   ٕالا ٌاً   مك ب  آٌ  ه الػظمً الماغشً   قم   ط

   . ٙ واـ ال ااٌم اآلٌ  ا (17)
وا ة خداميم للفظة  ا القوامة    ا ةد ـايةم  –ااميةم ه  ػةللى  –الم رمررررل يةً اصةوص الفقيةلء  (18)

 ٌ  خدمون لفظ القوام  وٌاٌدون به ـاد المػلاً اآل ٌ  :
القٌم غلى القلصا   و ً والٌ  ٌػيد بيل القلضً الى شةخص اشةٌد لٌقةوم بمةل ٌصةل  ـمةا القلصةا االول / 

 يً اموا  المللٌ .
الثلاً / القٌم غلى الوقـ   و ً والٌ  ٌفوَ بمو بيل صلابيل بافظ الملل الموقوـ   والػمةل غلةى بقلئةه 

 صللال  المٌل  با ب شاوط الوقوـ . 
  والشةةٌ  ابةةن  ٕٗٗ/٘  و ةةو المةةااد بيةةلا الباةةو . ٌاظةةا : الباةةا الاائةةق    الثللةةو / القةةٌم غلةةى ال)و ةة 

 .    ٕٖٕ/ٕ  وؾم) الػٌون البصلئا    1ٔٗ/ٗغلبدٌن   
 . ٕٔٔشبيل  اول اال الم   مامد قطب   داا الشاوق   بٌاو    ص (19)
 .  ٕٔٔافس المصدا   ص (21)
ع   ولٌس يً موضع وااد كمل واد  صٌؿ  اا القوام     يً اال  خدام القاآاً يً ثالث  مواض (21)

 ق صا مػظم الك لبل  ال ً   الول المفيوم يً آٌ  اا الا لل قوامةون      بمػة)ل غةن اآلٌ ةٌن االخةاٌٌن   
اٌررررو واد اللفظ يً قولةه  ػةللى : اا الا ةلل قوامةون غلةى الا ةلء ...    وقولةه : اا ٌةل اٌيةل الةلٌن آماةو 

    وقوله  ػللى : ااٌل اٌيل الةلٌن آماةو كواةوا قةوامٌن  ٖ٘ٔلا لء اآلٌ  اكواوا قوامٌن بللق ط شيداء هلل    ا
   .8هلل شيداء بللق ط     واـ الملئدـ اآلٌ  ا

   . ٖٗ واـ الا لء اآلٌ  ا (22)
 .  9ٔٗ/ٌٔاظا :  ف ٌا ابن كثٌا    (23)
 .  1ٖٔ-ٖٙٔ/ٌٔاظا : اضواء البٌلن   الشاقٌطً    (24)
 ن الطو ً    اقٌق : اامد بن قصةٌا الػةلملً   مك ةب ٌاظا : ال بٌلن   ـبً  ػفا مامد بن الا (25)

 .  89ٔ/ٖ ر   9ٓٗٔ   ٔاالغالم اال المً   قم   ط
ٌاظا : م مةع البٌةلن   امةٌن اال ةالم ـبةً غلةً الفضةل بةن الا ةن الطبا ةً   مؤ  ة  االغلمةً  (26)

 .  19/ٖم   99٘ٔ- ر ٘ٔٗٔ   ٔللمطبوغل    بٌاو    ط
 .  ٖٕٙ/ًٕ الاا)ي ال صلص   داا الك ب الػلمٌ    بٌاو    : ااكلم القاآن   اامد بن غلٌاظا (27)
 .  8ٗٔ/ٌٕاظا :  ف ٌا البٌضلوي    (28)
ٌاظا :  ٌ ٌا الكاٌم الاامن يً  ف ٌا كالم المالن   غبد الاامن ابن  ةػدي   مؤ  ة  الا ةلل   (29)

 . ٕٗٔ  ص
   . 9ٔ واـ الا لء اآلٌ  ا (31)
  اقةم  1ٔٔ/ٕ   وصةاٌ  الم ةلم    899ٗ  اقم الادٌوا  99ٗٔ/ٌ٘اظا : صاٌ  البخلاي    (31)

   . 9ٖٓٔاقم الادٌو ا  8ٖٔ/ٔ    وموااد الضملن    ٕٙٓٔالارررردٌو ا 
 .  1ٕٓ/9ٌاظا : ي   البلاي شار صاٌ  البخلاي   ابن ا ا الػ قالاً   داا الاٌلن    (32)
 .  8ٖٕ/ٌٙاظا : اٌل االوطلا   مامد بن غلً الشوكلاً   داا الافلئس    (33)
    و ةةةان البٌيٌقةةةً الكبةةةاى   11ٕٓ  اقةةةم ا ٕٙٓ/ٕر داك غلةةةى الصاٌارةةةرٌن ٌاظةةةا : الم ررةةة (34)

   . ٗٔٓٔاقم ا ٕٙ/ٕٓ    والمػ م الكبٌا   9ٕٗٗٔاقم ا 9ٖٕ/1
  وٌاظا اٌضل : قضةلٌل المةااـ يةً  ةواـ الا ةلء د. مامةد  8ٕٔ/ٕٖم مع الف لوي   ابن  ٌمٌ     (35)

 .  ٗٙٔم   98ٌ٘ٔو ـ غبد   داا الدغوـ   الكوٌ    الطبػ  االولى   
اقةةةم  1ٕٙ/٘    و ةةةان الا ةةةلئً الكبةةةاى   ٕٙٔٗاقةةةم ا 9ٓٔ/ٌٕاظةةةا : صةةةاٌ  البخةةةلاي    (36)

    9ٔٗٗاقةةم ا ٖٖٗ/ٓٔ    وصةةاٌ  ابةةن ابةةلن   9ٕ8ٕاقةةم ا ٖٓٔ/ٖ    و ةةان ـبةةً داود   881ٗا
   . 9ٗٓٔاقم ا  1ٕ٘/ٔوالما قى البن  لاود   

 .   ٖٔ٘/ٔااكلم القاآن البن الػابً    (37)
 .  ٓٙٗ/ٔدٌا للشوكلاً   ي   الق (38)
 .  1ٙ/٘ ف ٌا المالا   مامد اشٌد اضل    (39)
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  و)اد  ٖٕٙ/ٕ وااكةلم القةاآن   لل صةلص  ٖٓ٘/ٌٔاظا :  ف ٌا القاآن الػظٌم   ابةن كثٌةا    (41)
  وال ف ةٌا الصةليً   الفةٌَ الكلشةلاً المةال مامةد ما ةن    ٓٙ/ٕ  و ف ةٌا ابةن ال ةػدي  ٙٗ/ٕالم ٌا 

  وال ف ٌا الواض    مامد مامود ا ل)ي  8ٗٗ/ٔش   1ٖٗٔ ر   ٙٔٗٔ  ط   مك ب  الصدا   طياان 
   ٓٔٗ  واالشةةبل  والاظةةلئا   لل ةةٌوطً  1ٖٓ/ٔم 99ٕٔ  داا ال ف ةةٌا للطبةةع والاشةةا   الطبػةة  الػلشةةاـ 

  و افةة  الػةةاوس   مامةةود ميةةدي اال ةة لابولً   الطبػةة  الشةةاغٌ   8ٖٗواالشةةبل  والاظةةلئا   ابةةن ا ةةٌم   
 .  ٖٕٙم   مك ب  المػلاـ للاشا وال و)ٌع     ٕٔٓٓـ الواٌد

 . ٕٖمقلال  اول اقوق الماــ   مامد صاقوا   داا الما ٌ  البٌضلء  ص (41)
 .  ٕ٘ٙ/ٕيً ظالل القاآن   ال ٌد قطب    (42)
   الطبػ  الابػ  .  99ٙٔ  مطبػ  الدواوٌن   ٕ٘داء   غبد ه وكٌل الشٌخ   صالماــ وكٌد االغ (43)
 .  18ٔ/ٖ  الباا الماٌط  (44)
 .  ٕٖ٘/ٖ  ٔاإلاكلم يً ـصول األاكلم   ابن ا)م   م لد  (45)
 . ٓ٘/ٗالػٌن   الخلٌل بن اامد الفاا ٌدي    (46)
 .  8ٕٙ/ٔ  ومخ لا الصالر للاا)ي    8ٗٔ/ٕالصالر   لل وا اي    (47)
 . ٕ٘ٗ/ٌٕاظا : الدا المخ لا واد المخ لا    (48)
 .  8ٕٗ/ٌٕاظا : الشٌ  الصلوي غلى شار الؿٌا    (49)
 .  8ٖٗ/٘ا : المؿاً البن قدام  المقد ً   ٌاظ (51)
ٌاظا : ي   البا يً  ا ٌب الفقيً ل ميٌد ابن غبد البا ن مامد المؿااوي   داا ال اةـ والافةلئس  (51)

 .  8ٙٔ/ٓٔالدولٌ    
 .  19ٙ/ٙالمؿاً    (52)
   . 1 واـ الطالق    اآلٌ  ا (53)
 .  89ٓ-889/ٕاوا  م لم    (54)
 .  8ٖٗ/ٔٔالمؿاً   ابن قدام   (55)
 .  9ٖٙ/ٕ لم   اوا  م (56)
 .  ٖٗٗ/ٗ ف ٌا المٌ)ان    (57)
   . 9ٔ واـ الا لء اآلٌ  ا (58)
   ٕ٘ٗ/ٗ  ومؿاةةةً الما ةةةلج    8ٖٕ/ٕ  والشةةةٌ  الد ةةةوقً    ٓٔٗ/ٌٖاظةةةا : يةةة   القةةةدٌا    (59)

 .  ٕٕٓ/ٓٔوالمؿاً   
 .  ٕٖٔ/ٌٕاظا ااكلم ال صلص   (61)
ً وصةـ الا ةول . ون كلم  ا غةوان   ال ة 1ٙٗ/ٖاوا  ال املي    وقلل ادٌو ا ن صاٌ     (61)

اصلى ه لٌه و لم    بيل الا لء يً خطب  ا   الوداع   و ػاً يً ل لن الػاب ا الاصـ والو ةط   ـي 
  والمفادا   ٖٔٓ/ٕالخٌلا و ػاً لا  المػاى يً مو وغل  مصطلال  الفاون . ٌاظا : ل لن الػاب   

   اقٌةق : د. غةدالن  81ٕالكةويً   صوالكلٌل    ابةو البقةلء  ٖٓيً ؾاٌب القاآن الااؾب االصفيلاً   
 داوٌش . 

 .  1ٖٖ – 1ٕٖ/ٌٕاظا : ي لوى مػلصاـ   د. ٌو ـ القاضلوي    (62)
 .  9ٗٔ-8ٗٔص  ٔال ٌر ٌه البلطل   ـ . د مامد  ػٌد امضلن البوطً   داا الفكا   ط (63)
  9ٕٔ-8ٕٔ ص1 م لدٕطمامد ا ٌن يضل ه   داا المالك لػالم  ا ف ٌا من واً القاآن   (64)
 .   9ٕٔلمصدا اف ه ا (65)

 

 قائمة المصادر والمراجع
 القاان الكاٌم

  لػلً بن اامةد الاة)م االادل ةً   ابةو مامةد   داا الاةدٌو    القةل اـ الطبػة   االاكلم يً اصول االاكلم .ٔ
  ر ٗٓٗٔاالولى 

 .981ٔ-1ٓٗٔطبػ  داا ال ٌل. بٌاو   -  ابن الػابً المللكً ـاكلم القاآن .ٕ
 ر   داا الك ب ٕٖ٘ٔم ابو بكا ال صرلص   مصوا غن الطبػ  االولى يً  اكٌل غلم   االمل ـاكلم القاآن .ٖ

 الػابً   بٌاو 
 م9٘9ٔمصطفى البلبً الالبً  وشاكل   -   الل الدٌن ال ٌوطً األشبل  والاظلئا .ٗ
   الشٌخ )ٌن الػلبدٌن بن وباا ٌم بن ا ٌم  داا الك ب الػلمٌ   بٌاو   لبالناألشبل  والاظلئا .٘
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  ر8ٖٙٔ  الػالم  مامد االمٌن الشاقٌطً   مطبػ  المداً  البٌلن يً وٌضلر القاآن بللقاآن اضواء .ٙ
 .   الػالم  الصا الدٌن البٌضلوي  طر المك ب  ال ميواٌ  المصاٌ  ـاواا ال ا)ٌل وـ ااا ال روٌل .1
اٌة   داا الك ةب الطبػة  الثل - 81٘  ابةن م ةػود الكل ةلاً الم ةويى  ةا  بدائع الصالئع يةً  ا ٌةب الشةاائع .8

 98ٙٔ-ٙٓٗٔالػلمٌ   بٌاو  
  مامد بن بيلدا بن غبده الشةليً  قةلم ب ااٌةا  الةدك وا: غبةد ال ة لا ـبةو  الباا الماٌط يً ـصول الفقه .9

  ر .ٖٔٗٔؾدـ  الطبػ  الثلاٌ  ا

طبػة    )ٌن الدٌن وباا ٌم بن مامد بن ا ةٌم  داا الك ةلب اإل ةالمً  الالباا الاائق شار كا) الدقلئق .ٓٔ
 الثلاٌ .

 داا الفكا  –يً لطلئـ الك لب الػ)ٌ)   الفٌاو) آبلدي   الطبػ  الثلاٌ  بصلئا لوي ال مٌ)  .ٔٔ
  ال)ٌةدي   ماةب الةدٌن ابةً الفةٌَ ال ةٌد مامةد ما ضةى الا ةٌاً     لج الػةاوس مةن  ةوا ا القةلموس .ٕٔ

 م.99ٗٔ اقٌق : غلً شٌاي   داا الفكا للطبلغ  والاشا وال و)ٌع  بٌاو   
  الشٌخ الطو ً   ابً  ػفا مامد بن الا ن    اقٌق : اامد بةن قصةٌا الػةلملً   مك ةب االغةالم   بٌلنال .ٖٔ

  ر . 9ٓٗٔاال المً   قم   الطبػ  االولى   
 بٌاو    اقٌق: خللد غبد الاامن الػك -   رلٌـ: البؿوي  داا الاشا: داا المػاي   ف ٌا البؿوي .ٗٔ
  مامود ميدي اال  لابولً   الطبػة  الشةاغٌ  الواٌةدـ   مك بة   ػٌد  اف  الػاوس ـو ال)واج اإل المً ال .٘ٔ

 م  ٕٔٓٓالطبػ  األولى  –المػلاـ للاشا وال و)ٌع   الاٌلَ 
  ر ٙٔٗٔ  الفٌَ الكلشلاً   المال مامد ما ن   مك ب  الصدا   طياان الطبػ  الثلاٌ   ال ف ٌا الصليً .ٙٔ
ء و ةملغٌل بةن كثٌةا القاشةً الدمشةقً    اقٌةق : ٌو ةـ غبةد   غمةلد الةدٌن ـبةو الفةدا  ف ٌا القاان الػظٌم .1ٔ

 م . 99ٕٔالاامن الماغشلً   داا المػاي  للطبلغ  والاشا وال و)ٌع   بٌاو  
   مامد ا ٌن يضل ه   داا المالك   الطبػ  الثلاٌ    الم لد ال لبع .  ف ٌا من واً القاآن .8ٔ
الشةٌخ غبةد الةاامن بةن الصةا ال ةػدي   مؤ  ة    لػالمة   ا  ٌ ٌا الكاٌم الاامن يً  ف ٌا كةالم الماةلن .9ٔ

 م . ٕٓٓٓالا لل    الشاون   الطبػ  االولى 
  مامةةد مامةةود ا ةةل)ي   داا ال ف ةةٌا للطبةةع والاشةةا   ال)قةةل)ٌق   مصةةا    الطبػةة   ال ف ةةٌا الواضةة  .ٕٓ

 م99ٕٔالػلشاـ   الم لد االول   
  ر  .ٖٕٖٔلطباي  المطبػرر  االمباٌ     مامد بن  اٌا ا  لمع البٌلن يً  ف رررٌا القاآن .ٕٔ
   رلٌـ: مامد بن غٌ ى ـبةو غٌ ةى ال امةلي ال ةلمً  داا الاشةا: داا واٌةلء  لمع الصاٌ   ان ال املي .ٕٕ

    اقٌق: ـامد مامد شلكا وآخاون-  -بٌاو   -ال ااو الػابً 
ن يةاج االاصةلاي القاطبةً     القاطبً   ابو غبد ه مامد بن اامد بن ابً بكةا بة ال لمع ألاكلم القاآن .ٖٕ

 م .  9ٙ1ٔصااه وباا ٌم اباا ٌم اخفٌش   داا الك ب الػابً   القل اـ   
 داا الفكا. -  للشٌخ ـامد الدادٌا «الشار الكبٌا»الشٌ  الد وقً ابن غاي  الد وقً غلى  .ٕٗ
  الطبػة  الثلاٌة  ـبةن غلبةدٌن  داا الفكةا الدا المخ لا. مطبوع مع الشةٌ  اد الما ةلا غلةى الةدا المخ ةلا   .ٕ٘

  ر .8ٖٙٔا
  غبد الاامن بن غلً بن مامةد ال ةو)ي   الالشةا   مك ةب اال ةالمً     )اد الم ٌا يً غلم ال ف ٌا .ٕٙ

  ر .ٗٓٗٔبٌاو  الطبػ  الثللث    
  ر .9ٔٗٔ  ل لٌملن بن األشػو ال    لاً  داا ابن ا)م  لبالن  الطبػ  األولى ا ان ـبً داود .1ٕ
مكة   –ال امد بةن ا ةٌن بةن غلةً بةن مو ةى ابةو بكرةرا البٌيقةً   مك بة  داا البةل)     ان البٌيقً الكباى .8ٕ

 م   اقٌق   مامد غبد القلدا غطل99ٗٔ - ر ٗٔٗٔ –المكام  
  ـبً بكا بن الا ٌن بن غلً البٌيقً  وغةداد الةدك وا: ٌو ةـ غبةدالاامن الماغشةلً  ال ان الكباى .9ٕ

 داا المػاي   لبالن.
غبةةدالاامن ـامةد بةةن شةةػٌب الا ةلئً  داا ال ةةالم للاشةا وال و)ٌةةع  الاٌةةلَ    ـبةً  ةان الا ررررةةرلئً .ٖٓ

  ر .ٕٓٗٔالطبػ  األولى ا
   مامد قطب  داا الشاوق   بٌاو   شربيل  ارول اال ررالم .ٖٔ
  ا ةملغٌل بةن امةلد ال ةو ا    اقٌةق : اامةد غبةد الؿفةوا غطةلا    الصالر  ةلج اللؿة  وصةالر الػابٌة  .ٕٖ

 م . 981ٌٔلء ال ااو الػابً   بٌاو    لبالن   الطبػ  الاابػ   داا وا
ب ا ٌب ابن بلبلن   رلٌـ: مامد بن ابلن بن ـامد ـبةو اةل م ال مٌمةً الب ة ً  داا الاشةا:  صاٌ  ابن ابلن .ٖٖ

    الطبػ : الثلاٌ    اقٌق: شػٌب األااؤوط99ٖٔ - ٗٔٗٔ -بٌاو   -مؤ    الا لل  
 م .99ٔٔ - ر ٔٔٗٔ  داا الفكا الطبػ  االولى      لمامد بن ا ملغٌل البخلاي صاٌ  البخلاي .ٖٗ
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لبالن   الطبػ  الثلاٌة   –بٌاو   –   اقٌق مامد يؤاد غبد البلقً   داا ااٌلء ال ااو الػابً  صاٌ  م لم .ٖ٘
 م .91ٕٔ  
  البً غبد الاامن الخلٌل بن اامد الفاا ٌدي   داا مك ب  اليالل    اقٌةق د.ميةدي المخ)ومةً  الػٌن .ٖٙ

 . ٌم ال لماائً  د. اباا 
  ـامد بن مامد الاافً الاموي  داا الك ب الػلمٌ   ؾم) غٌون البصلئا شار ك لب األشبل  والاظلئا .1ٖ

  ر .٘ٓٗٔلبالن  الطبػ  األولى ا
. للشةةٌخ اظةةلم و ملغةة  مةةن غلمةةلء الياةةد األغةةالم  داا واٌةةلء ال ةةااو الػابةةً  لباةةلن  الف ةةلوي اليادٌةة  .8ٖ

  ر .ٓٓٗٔالطبػ  الثللث  ا
 داا الفكا.    االولى   د/ ٌو ـ القاضرررلوي    الطبػ   ررررلوى مػلصاـي ر .9ٖ
  ألامةةد بةةن غلةةً بةةن ا ةةا   ابةةو الفضةةل الػ ةةقالاً الشةةليػً   داا  يةة   البةةلاي لشةةار صةةاٌ  البخةةلاي .ٓٗ

  ر  اقٌق اامد بن غلً ا ا ابو الفضل الػ قالاً الشليػً .19ٖٔالمػاي  بٌاو    
  مامةةد المؿةةااوي   داا ال اةةـ والافةةلئس الدولٌةة      ً   ل ميٌةةد ابةةن غبةةد البةةايةة   البةةا يةةً ال ا ٌةةب الفقيةة .ٔٗ

 الطبػ  االولى
 .  رلٌـ مامد بن غلً بن مامد الشوكلاً  داا الفكا  لبالني   القدٌا .ٕٗ
  ال ٌد يضل ه بن غلةً الا ةٌاً    اقٌةق : ال ةٌد ـامةد الا ةٌاً   مك بة   يقه القاآن   القطب الااوادي .ٖٗ

  ر .٘ٓٗٔالػظمى الماغشً   قم   الطبػ  الثلاٌ     ـٌ  ه
 الطبػ  الاابػ  والثالثون  -م ٕٗٓٓ:  ٌد قطب   داا الشاوق   يً ظالل القاان .ٗٗ
  مامد ٌو ـ غبد   ا لئل الماــ الم لم  الا لل  الاابػة    داا الةدغوـ    قضلٌل الماآـ يً  واـ الا لء .٘ٗ

 م .989ٔالكوٌ    الطبػ  االولى 
  ـبو البقلء الكفوي ـٌوب بن مو ى الا ٌاً     اقٌق : د. غدالن داوٌش   طبػ  دمشق     و)ااـ ل الكلٌ .ٙٗ

 م .98ٕٔالثقلي    واٌل  ا  
 بٌاو  الطبػ  االولى . –  مامد بن مكام بن ماظوا االياٌقً المصاي  داا صلدا  ل لن الػاب .1ٗ
الا ن مؤ    االغلمةً للمطبوغةل   بٌةاو     الطبا ً   امٌن اال الم ابً غلً الفضل بن م مع البٌلن .8ٗ

 م . 99٘ٔ  الطبػ  االولى   
 . لشٌخ اإل الم ـامد بن  ٌمٌ   داا غللم الك ب  الاٌلَم موع الف لوى .9ٗ
. لمامةد بةن ـبةً بكةا بةن غبةةد القةلدا الةاا)ي  داا مك بة  اليةالل  بٌةاو   لباةلن  الطبػةة  مخ ةلا الصةالر .ٓ٘

 م .98ٖٔاألولى ا
   الطبػ  الاابػ   99ٙٔ  غبد ه وكٌل الشٌخ    مطبػ  الدواوٌن    اءالماــ وكٌد االغد .ٔ٘
الم  داك غلى الصاٌاٌن   رلٌـ: مامد بن غبده ـبو غبده الاةلكم الاٌ ةلبواي  داا الاشةا: داا الك ةب  .ٕ٘

 م  الطبػ : األولى   اقٌق: مصطفى غبد القلدا غطل99ٓٔ - ر ٔٔٗٔ -بٌاو   -الػلمٌ  
. ـامةةد بةةن مامةةد غلةةى الفٌةةومً المقةةايء  المك بةة  الػصةةاٌ   بٌةةاو   الطبػةة  األولةةى ٌةةاالمصةةبلر الما .ٖ٘

  ر 1ٔٗٔا
  ال)َ لج ابً ا الق وباا ٌم بن ال اي    اقٌق : غبةد ال لٌةل غبةد  الشةلبً   داا  مػلاً القاآن و ـغاابه .ٗ٘

 م ٕٗٓٓالادٌو   القل اـ 
   اقٌةق: امةدي غبةد الم ٌةد ال ةلفً  الطبػة  الثلاٌة     الطباااً  لٌملن بن ـامةد الطباااةً المػ م الكبٌا .٘٘

  ر  .٘ٓٗٔا
. قلم ب خاا ه: وبةاا ٌم مصةطفى  ـامةد ا ةن ال)ٌةل   المةد غبةد القةلدا  مامةد غلةً المػ م الو ٌط .ٙ٘

 الاّ لا  داا الدغوـ  ا  لابول   اكٌل  الطبػ  الثلاٌ  .
ال اكةً  والةدك وا: غبةد الف ةلر مامةد    ابةن قدامة    اقٌةق الةدك وا: غبةده بةن غبةد الما ةن المؿاً .1٘

  ر .8ٓٗٔالالو    ا للطبلغ  والاشا  القل اـ  الطبػ  األولى ا
  مامةةد الخطٌةةب  شةةاك  مك بةة  ومطبػةة  مصةةطفى البةةلبً  مؿاةةً الما ةةلج ولةةى مػايةة  ـلفةةلظ المايةةلج .8٘

  ر .11ٖٔالالبً وـوالد  بمصا ا
لن داوودي  داا القلةم بدمشةق  الةداا الشةلمٌ   . ل صفيلاً   اقٌق: صفوان غةدامفادا  ـلفلظ القاآن .9٘

 بٌاو .
 م .99ٔٔ  الااؾب االصفيلاً   طبػ  داا ال ااٌا   القل اـ  ا   المفادا  يً ؾاٌب القاآن .ٓٙ
   مامد صاقوا   داا الما ب  البٌضلء   بٌاو  .  مقلال  اول اقوق الماــ .ٔٙ
ل لاود ـبو مامد الاٌ ةلبواي  داا الاشةا: مؤ  ة     رلٌـ: غبد ه بن غلً بن االما قى من ال ان الم ادـ .ٕٙ

   الطبػ : األولى   اقٌق: غبده غما البلاودي988ٔ - 8ٓٗٔ -بٌاو   -الك لب الثقليٌ  
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   رلٌـ: غلةً بةن ـبةً بكةا اليٌثمةً ـبةو الا ةن  داا الاشةا: داا الك ةب موااد الظمآن ولى )وائد ابن ابلن .ٖٙ
 الا)اق ام)ـبٌاو    اقٌق: مامد غبد  -الػلمٌ  

  الػالمة  ال ةٌد مامةد ا ةٌن الطبلطبةلئً   ماشةواا  ومةلم الما ظةا   الطبػة   المٌ)ان يً  ف ةٌا القةراآن. .ٗٙ
 م .ٕٗٓٓ - ر ٕ٘ٗٔاٌاان  –االولى 

  مامةد بةن غلةً الشةوكلاً   اقٌةق: طةه غبةد اٌل األوطلا شةار ما قةى األخبةلا مةن ـالدٌةو  ةٌد األخٌةلا .٘ٙ
 ااي  مك ب  المػلاـ بللاٌلَ.الاؤوـ  ػد  ومصطفى مامد اليو
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Abstract 
             It was the law of Islam, including the happiness of humankind, and all that 

came from the systems and legislation in this law, the glue which is good, 

prosperity, and success for all humankind, and a mercy to the worlds, as he says of 

the Prophet) We have not sent a mercy to the worlds (107) ((the Prophets), and 

Saad humans only under the application of Islamic Sharia, and I say people, not 

only Muslims, because non-Muslims who live in the state of Islam beneficiary of 

sharia law, which takes all its rights fully and completely  . 

           Among the laws of special legislation to the family, and all that came for 

the family of legislation aimed at the happiness of families and protection, 

stability, and it was important rules that stick to build a family who is in charge 

entrusted to God for a man, saying:) Men are the guardians of women ((women: 

from the verse 34 .) 

This placement, try the enemies of Islam and advocates of westernization of our 

compatriots in the exploitation of incitement by Muslim women, claiming that a 

Muslim woman living the life of oppression and tyranny, humiliation and 

submission by the man, and it restricted mobility can not without his permission 

and ordering, Vhradwha and encouraged the insurgency claiming injustice them 

and their equality with men alike  . 

        Such ferocious campaign advocates of secular Westernization is only a call 

for rebellion against God's judgments, they want to tarnish the image of Islam, and 

it came to women's oppression and they want to liberate Muslim women from 

chastity and modesty and hijab and religion; to demolish the Muslim family 

structure, and thus destroy the Muslim community, which goal of the enemies of 

Islam  . 

          But when you read scripture reading deep and reach closer to the fact that 

stewardship of the women are in the man of the people on his wife in raising them, 

discipline them and taking her hand as they must from the duties to the Lord and 

about her husband and went to the Imam al-Tabari, in the interpretation of the 

principle of guardianship and curatorship essential for life and marital stability in a 

satisfactory manner because of married life, in essence, a mutual company live 

every day life of the couple and all the company, between two or more must have 
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the President have the last word and the window Lima may arise from the 

difference between them and the president can not be outside of it must be the 

President, which is favored by Islam, and spent the decision is right and right and 

approved for common nature of men and women and the mountain each side and 

what has been assigned the costs of and comment by the provisions  . 
  


